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VAN DE REDACTIE:

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. Bedankjes
Geen bedankjes
b. Familieberichten
Op 7 juni 2022 is Jake de Jong geboren, zoon van Janneke Smeets & Kevin
de Jong en kleinzoon van Richard en Bianca Smeets-Warnier. Heel hartelijk
gefeliciteerd met dit geluk in jullie leven!
Iona Gilmour en Felix Gooding werden gelukkige ouders van Otis Robert
Ewen. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen ook de grootouders Nicky en
Ewen Gilmour-van Mesdag veel geluk en vreugde met weer een nieuw
kleinkind.
Op 27 augustus as. trouwen Iona en Felix in Londen.
Nog meer geluk in de Gilmour familie. Zoon Fergus trouwde in juli in Spanje
met Lucia De la Cruz. Wij wensen dit jonge paar veel geluk in hun leven
samen.
Kimberly Klop en Maarten Drukker hebben op 1 augustus 2022 hun tweede
zoon, Abel Johannes Jacob, mogen verwelkomen. Hartelijk gefeliciteerd met
dit geluk in jullie leven! Ook gelden onze gelukwensen voor de grootouders
Astrid en Hans. Wat zou Skippy hier trots op zijn!
c. Overige
Na vier jaar goede contacten gehad te hebben met Ambassadeur Roeland
Böcker bij de Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg gaat hij weer
terug naar Den Haag. Wij danken hem voor de gastvrije ontvangsten en
trouwe aanwezigheid bij de Nederlandse herdenkingen. Veel geluk in de
nieuwe functie.
Tanja Gonggrijp, nu nog ambassadeur in Sri Lanka, volgt hem op in augustus
a.s.
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NATZWEILERREIS 2022
Het bestuur heeft besloten de reis van 8-12 september 2022 weer te
organiseren
Inmiddels zijn ook in Frankrijk de corona regels versoepeld. Uiteraard zullen
wij de ontwikkelingen blijven volgen en tijdig informeren mochten er
veranderingen zijn opgetreden.
Bij ziekte moet betrokkene zelf zijn/haar terugreis regelen. Een goede
reisverzekering is dan wel aan te raden
De Noren sluiten dit jaar weer graag bij ons aan met een groep van ongeveer
20 personen om samen te herdenken.
Vrijdag middag krijgen wij een rondleiding in de steengroeve. Net als vorig jaar
vinden daar in de maand augustus opgravingen plaats. Deze staan onder
leiding van Michael Landolt, archeoloog en kleinzoon van een Franse oudgevangene. Met deze opgravingen wil met proberen meer informatie over het
leven in de steengroeve te krijgen.
Vrijdag avond vindt om 21.00 uur de fakkelwacht plaats in het Monument. Op
zaterdagochtend herdenken om 10.00 uur wij gezamenlijk de oud-Natzweilers
in de Askuil.
Op zondag organiseert het CERD een internationale herdenking waar wij ook
aan deelnemen. Informatie hierover volgt zodra er meer bekend is.
Het is nog niet zeker of wij ons met een bus mogen verplaatsen. Zo niet, dan
gaat iedereen met zijn/haar eigen auto naar de diverse locaties.
Begin september krijgen de deelnemers de laatste informatie toegestuurd.
Informatie is te verkrijgen bij:
Marjolijn de Loos
E-mail: marjolijndeloos@gmail.com
Mob.: 0031651803406
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Voorlopig Programma
Donderdag 08 september 2022
18.00 uur Borrel
19.30 uur Welkomstdiner
23.30 uur Sluiting bar
Vrijdag 09 september 2022
08.30 uur
09.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
18.00 uur
20.15 uur
21.00 uur
23.30 uur

Ontbijt
Vertrek ochtendprogramma, nog nader in te vullen
Lunch
Bezoek opgravingen steengroeve
Diner
Vertrek kamp
Fakkelwacht
Sluiting bar

Zaterdag 10 september 2022
08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
12.30 uur
16.00 uur
19.30 uur
23.30 uur

Ontbijt
Vertrek kamp
Nederlandse/Noorse herdenking in de Askuil
Lunch Metzger
Algemene vergadering Internationaal Natzweiler Comité
Diner
Sluiting bar
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Zondag 11 september 2022
08.00 uur
09.00 uur
10.30 uur
13.00 uur

Ontbijt
Vertrek naar kamp
Internationale herdenking
Lunch
Middag vrij
19.00 uur Afscheidsdiner
23.30 uur Sluiting bar
Maandag 12 september 2022
08.00 uur Ontbijt
09.00 uur Vertrek
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BERICHT UIT FRANKRIJK
In de maand augustus worden er, net als vorig jaar, opgravingen gedaan in de
steengroeve van het kamp. Vorig jaar heeft dit ertoe geleid dat de armband
van de vermoorde Engelse militair, Habgood, gevonden werd.
Op de FB pagina van het ‘Ancien Camp de Concentration de Natzweiler staat
meer informatie hierover.
Een open dag wordt georganiseerd op zaterdag 20 augustus van 13.00-18.00
uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Trek wel stevige schoenen aan als je wilt
deelnemen.
Parkeren kan bij de ingang van de steengroeve.
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EXPOSITIE ‘VERDWENEN IN DE NACHT’
Wie is verdwenen
Wie is verdwenen, krijgt weer een gezicht:
een fractie van het leven dat in de tijd is weggezakt,
een glimp van het bestaan –
alsof een foto voor héél even zachtjes ademhaalt.
Je hoopt dat ze niet wisten wat ze nog te wachten stond:
de koude grond, het zwoegen tot het lichaam brak,
de mist die doet verdwijnen en nog steeds boven
de aarde hangt – niets minder dan de hel.
Veel vervaagt met het verglijden van de jaren,
maar deze foto’s niet: kijk terug naar wat je ziet,
want wie zoek raakt in de flarden van de nacht
krijgt met één blik weer een gezicht.
We weten onuitwisbaar wie ze zijn, wat ze deden,
hoe ze heten – wie een naam draagt en op beeld staat,
wordt niet door ons vergeten.

Twan Vet, stadsdichter van Amersfoort
bij de opening van de expositie ‘Verdwenen in de nacht’.
2 Juli 2022, Sint Joriskerk, Amersfoort
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DE STAD Amersfoort.nl/lokaal

Bezoekers bekijken de foto's in de Sint-Joriskerk Koos van Noppen
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UIT DE KRANT
Drie gelijktijdige tentoonstellingen over Tweede Wereldoorlog in SintJoriskerk: schijnwerper op ‘vergeten’ Natzweiler
wo 6 jul, 08:00 Historie
AMERSFOORT In de Sint-Joriskerk is tot zaterdag 23 juli de expositie
‘Verdwenen in de nacht’ te zien. Een selectie van 60 foto’s over het
‘vergeten’ Natzweiler, het enige concentratiekamp buiten Duits
grondgebied waar in de Tweede Wereldoorlog politieke gevangenen
werden tewerkgesteld. Afgelopen zaterdagmiddag was er in de kerk een
bijeenkomst met enkele kinderen van nabestaanden. ,,Dat is ons drama:
onze vaders spraken niet.”
Neem Daniël Mulock Houwer, directeur van het Amersfoortse kindertehuis
Zandbergen. Drie dagen (!) na zijn terugkeer uit de concentratiekampen, op 3
juni 1945, schreef hij aan zijn bestuursleden: ,,Van harte gelukgewenscht met
de bevrijding van ons geliefde Vaderland (…).Ik popel om aan het werk te
gaan, daar er zooveel te doen valt.” Praten over de oorlog deden de
overlevenden niet, zei een van de nabestaanden. ,,Vragen stellen kon je beter
niet doen. De oorlog was de olifant in de kamer.”
De oorlog was de olifant in de kamer
Daniël Mulock Houwer had in 1942 in zijn huis aan de Woestijgerweg
onderdak verleend aan een geheim agent, die inlichtingen verzamelde voor de
geallieerden. De onderduik werd verraden en Daniël werd op transport gesteld
naar Natzweiler, 50 kilometer van Straatsburg, in Noordoost-Frankrijk. Tussen
1941 en 1944 hebben daar meer dan 50.000 politieke gevangenen
vastgezeten; onder hen 630 Nederlanders. ,,Ze werden onder erbarmelijke
omstandigheden tewerkgesteld in een steengroeve, op 800 meter hoogte, aan
de koude noordkant van de bergen. Lange werkdagen, weinig eten. Met op
hun dunne kleding de letters NN van ‘Nacht und Nebel’”, vertelt Theo
Miltenburg, die samen met Wim Brummelman de expositie voor 033Fotostad
samenstelde.
De zoon van Daniël Mulock Houwer, inmiddels 85 jaar, citeerde uit diens
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mémoires: ,,Toen ik, half versuft door slagen, met een verstuikte voet met
stenen beladen moest rondstrompelen, dacht ik: ‘Dit is geen leven!’ Toen ik
met Kerstmis ’43 met difterie lag, met hevige diarree en 40 graden koorts, kon
ik alleen maar mompelen: ‘Léven wil ik’.” Veel kampbewoners gingen van
Natzweiler naar Dachau, ook Mulock Houwer. Op de tentoonstelling hangt een
foto van de pet die hij in die tijd droeg. Het vuile vod, met de lucht van de
kampen er nog in, heeft hij de rest van zijn leven als een aandenken bewaard.
Tekst loopt door onder de afbeelding

Foto: Koos van Noppen

DILEMMA De fotoserie in de Sint-Joriskerk wil de herinnering aan het
‘vergeten’ kamp Natzweiler levend houden. ,,Altijd worden alleen de bekende
grote Duitse kampen genoemd”, zegt Marjolein de Loos, wier vader het kamp
overleefde. Nu het fascisme in Europa weer de kop opsteekt, onderstreept dat
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noodzaak om de verhalen over de Tweede Wereldoorlog aan de nieuwe
generaties door te vertellen, benadrukten de sprekers, zaterdag. ,,Altijd is er
de vraag: wat zou ik gedaan hebben - of doen?”, zei Mulock Houwer jr. ,,Mijn
vader nam máándenlang die geheim agent in huis. Hij vond het een daad van
fatsoen, tegenover iemand die zijn leven riskeerde voor de goede zaak. Maar
toen hij een vriend vroeg of de agent ook één of twee nachten bij hem kon
verblijven, weigerde die dat, omdat hij de veiligheid van zijn gezin liet
prevaleren. Het zijn ingewikkelde dilemma’s: wat zou je zelf doen, als het er op
aan komt?”
Wat zou je zelf doen, als het er op aan komt?
Het belang van de tentoonstelling werd zaterdag onderstreept door de
aanwezigheid vaneen delegatie uit Frankrijk, van het verzetsherinneringscentrum, het Centre Européen du Résistant Déporté. ,,Nog
telkens duiken er verhalen en materialen op, die de geschiedschrijving
aanvullen. Het verhaal is nog altijd niet compleet”, zei Sandrine Garcia van het
centrum.
Tekst loopt door onder de
afbeelding
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Foto: Koos van Noppen

COMPONISTEN Gelijktijdig met de fototentoonstelling over Natzweiler zijn er
in de Sint-Joriskerk nog twee exposities die verband houden met de Tweede
Wereldoorlog. Een rondreizende tentoonstelling van de Leo Smit Stichting was
lang uitgesteld, vanwege corona. Het is een goed gedocumenteerd en
geïllustreerd overzicht van vervolgde componisten in Nederland. Onder hen
was ook wonderkind Mischa, broer van de wereldberoemde Etty Hillesum. In
kamp Westerbork mocht hij elke dag een uur piano spelen. ,,Muziek blijkt voor
ook hier levensnoodzaak.” Vanuit Auschwitz werd hij doorgestuurd naar
Warschau, waar hij eind ‘43/begin ’44 overleed.
Muziek blijkt voor ook hier levensnoodzaak
De oorlog heeft de carrières van veel componisten in de knop gebroken. Van
de ‘Nederlandse Gershwin’ violist Dick Kattenburg bijvoorbeeld, die in ’44
overleed. Of van Bob Hanf, die omkwam in Auschwitz. Het strijkkwartet dat hij
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in 1934 schreef, beleefde zijn première pas in 2015. De informatieve panelen
van de reizende tentoonstelling geven met sprekende details inkijkjes in de
gekortwiekte levens van getalenteerde musici.
HERDENKINGSSTENEN De derde tentoonstelling zoomt in op inwoners van
Amersfoort die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. In tal van
stoepen in de stad liggen ‘herdenkingsstenen’, elk voorzien van een naam en
jaartallen. Slachtoffers van terreur, die ieder op hun beurt gedacht zullen
hebben: Léven wil ik. Maar zij keerden niet terug. Dankzij het werk van
Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort krijgen ze nu een gezicht. Vitrines vol
portretfoto’s, gerubriceerd per stadswijk. Opdat we niet vergeten.
door Koos van Noppen
Openingstijden kerk en expositie: dinsdag t/m zaterdag, 11.00-17.00
uur. www.joriskerkamersfoort.nl
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FOTO TENTOONSTELLING ST JORISKERK AMERSFOORT
In de afgelopen maanden is er in de St Joriskerk te Amersfoort een
tentoonstelling geweest over Natzweiler. Theo Miltenburg en Wim
Brummelman, beiden verbonden aan Fotostad Amersfoort benaderden de
stichting al in december 2020. Zij werden op het spoor van dit vergeten kamp
gezet door de toenmalige directeur van NM Kamp Amersfoort, Willemien
Meershoek. Een zoektocht naar goed beeldmateriaal begon toen. Uiteindelijk
gingen zij ook mee met de herdenkingsreis in september 2021 naar
Natzweiler.
In juni werd samen met nog een andere tentoonstelling, de muziek in de
kampen, geïnaugureerd.
Op 2 juli organiseerden zij een speciale bijeenkomst voor de stichting in de
kerk, voorafgegaan door een heerlijke broodjeslunch. Dit geheel werd weer
georganiseerd door Mieke Miltenburg, echtgenote van Theo. Uit Frankrijk
kwam namens de directeur van het CERD, Sandrine Garcia samen met haar
partner, over. De opkomst was heel groot. Velen die wij slechts kennen van de
mailadressen waren aanwezig. Helaas was de tijd te kort om met iedereen te
kunnen praten.
De tentoonstelling gaf een mooi beeld van het internationale karakter van dit
kamp. Naast de bekende foto’s werd ook het vrouwenkamp Walburg
geportretteerd.
Naast deze speciale bijeenkomst heeft Theo nog vele rondleidingen verzorgd
voor belangstellenden van Natzweiler. Zo kwam Nicky Gilmour-van Mesdag
samen met dierbaren van Jaap van Mesdag speciaal naar deze kerk. Ook de
familie Habgood (‘armband’ zie eerder in deze nieuwsbrief) trotseerde de
lange wachttijden in Dover (meer dan 4 uur) om naar de kerk te komen.
De bedoeling is dat deze tentoonstelling gaat reizen. Zo is NM Kamp Vught
hier al voor benaderd.
Al met al kunnen we zeggen dat Theo Miltenburg en Wim Brummelman
actieve ambassadeurs zijn om dit vergeten kamp meer bekendheid te geven.
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BOEKBESPREKING
Graag besteedt de redactie aandacht aan onderstaand boek dat de barre
omstandigheden vertelt van de hongerwinter.
“Houd je maar Flink” – Jan Hillenius
Als er in Den Haag aan het begin van de winter van 1944 niets meer te eten is,
stapt Rietje Boersma op ode fiets om voedsel te zoeken in Friesland. De tocht
slaagt, maar een paar weken later eet haar gezin weer tulpenbollen. Met haar
zoon Frits (4) achterop en dochter Noortje (11) op een eigen fiets met een
stepwieltje vertrekken ze in februari onder barre omstandigheden naar het
hoge Noorden.
“Houd je maar flink” gaat over honger, eenzaamheid en volwassen worden,
maar ook over moed, overleven vriendschap en hoop op een betere toekomst.
Het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Waanders, € 19,95.
Artikelnummer: 9789462624016
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VAN DE PENNINGMEESTER
Ook in deze Nieuwsbrief kan de penningmeester niet genoeg benadrukken
heel blij te zijn met alle donaties! Zij dankt de gulle gevers van harte.
Alvast veel dank!
Voor de goede orde vermelden we nog een keer dat diegenen die de
Nieuwsbrief als hard copy willen blijven ontvangen weer het bedrag van
€ 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening: NL26INGB0000394148.
VERZOEK OM VASTE DONATIES
Het bestuur is meer en meer bezig de geschiedenis van het kamp en de oudgevangenen te digitaliseren, de Nieuwsbrief wordt gemaakt en verspreid, er is
soms acte de présence bij herdenkingen van andere vriendenkringen waar
een krans gelegd wordt. Zo zijn er toch vaste onkosten per jaar, zonder echte
vaste inkomsten.
Aangezien wij een stichting zijn en geen leden hebben die een bepaalde
contributie betalen vragen wij nu om uw regelmatige (per maand of jaarlijks)
bijdrage.
U kunt dit storten op:
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
Rekeningnummer: NL26INGB0000394148 ovv Donatie 2020
Bij voorbaat zeer veel dank!
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GIROLOTERIJ
De activiteiten van de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers,
waaronder de uitgave van dit blad, worden mede mogelijk gemaakt door de
opbrengsten uit de Giroloterij en de Bankloterij. Uw deelname aan de Giro- en
of Bankloterij wordt daarom van harte aanbevolen.
vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer
directbetrokkenen weg door vergrijzing en overlijden. Het vfonds ondersteunt
een respectvolle afbouw van deze organisaties, eventueel door samenwerking
of samenvoeging te stimuleren. Meer informatie op: www.v-fonds.nl.

De bijdrage van de Bank-Giroloterij en de Lotto maken het werk voor het
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk.

De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft het zogeheten ANBI
kenmerk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze
stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Maar.... dit moet wel voldoen aan
een aantal voorwaarden. Kijk voor informatie op www.belastingdienst.nl.
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Arq Psychotrauma Expertgroep
Kenniscentrum vervolging, oorlog en geweld
Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen,
maar ook voor vragen over zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of
maatschappelijk werk, en voor literatuur over de tweede wereldoorlog en zijn
gevolgen, kunt u terecht bij de Stichting Cogis.
Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen (ook de naoorlogse generatie)
zijn welkom bij
Arq Psychotrauma Expertgroep
Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020 – 660 19 30
Fax 020 – 660 19 31
E-mail info@cogis.nl
Bezoek is - na telefonische afspraak - iedere dag mogelijk.

“De bijdrage van Bank Giro Loterij en de Lotto maken het werk van het
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk”.
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COLOFON
Redactie

Nicole Planjer
& Marjolijn de Loos

Inzenden kopij

Nicole Planjer
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Tel: 06-24769585
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